
Sprawozdanie Komisji Kultury z działalności w 2018 r.  

Działalność kulturalna prowadzona przez Stowarzyszenie. 

Działalność prowadzona była na terenie zakładów pracy grupy PKP w postaci  twórczości 
indywidualnej, stowarzyszeń, izb tradycji, a także w Kolejowym Domu Kultury w Stargardzie. 

Miniony rok obfitował w ciekawe wydarzenia krajowe, jak i zagraniczne ( w ramach FISAIC) 

Na kongresie FISAIC, który w dniach 8-10 października odbył się w Atenach został wybrany nowy 
prezydent tej organizacji. Jest nim Philippe Rouche z Francji. Zapowiedział on duże zmiany w 
FISAICu, na które wszyscy czekają. 

W ubiegłym roku Polska była organizatorem we Wrocławiu w dniach 19-25 maja 70 Światowego 
Kongresu Kolejarzy ESPERANTystów z udziałem 121 osób z 17 krajów europejskich oraz z USA i z 
Chin. 

Byliśmy też uczestnikami Międzynarodowego Turnieju Brydża Sportowego w Vees w Norwegii (11-14 
czerwca), gdzie zajęliśmy trzecie miejsce, a także chór i i orkiestra ze Stargardu byli uczestnikami 
(jednymi z 948) Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Wels ( Austria), który odbył się w dniach 
6-9 września ub r. 

Na corocznych już XV Ogólnopolskich Prezentacjach Artystów Amatorów w Krakowie w dniach 18-20 
października spotkali się poeci, satyrycy, malarze, rzeźbiarze oraz inni twórcy amatorzy kolejarze, byli 
kolejarze i sympatycy kolei. Hasłem imprezy było „Miejsce Niepodległej w mojej twórczości”.  

W 2018 r. Stowarzyszenie KSTiK „Kolejarz” było organizatorem współfinansowanego przez Fundację 
PKP drugiego Konkursu malarskiego pt. „Kolej w Niepodległej 1918-2018”. Wpłynęło 114 prac. 
Przyznano trzy nagrody pieniężne (Sylwii Ścibiorek-I, Jolancie Rodak-II i Natalii Piękoś-III) i 4 
wyróżnienia. DKK w Krakowie był jednocześnie w tym samym czasie organizatorem wystawy 
fotograficznej pt. „Kolej u progu Niepodległości 1918 i w pierwszych latach Odrodzonej Polski”. 
Nadmienić należy, że nagrodzone i wyróżnione prace malarskie były prezentowane w Sali Lustrzanej 
Stacji Muzeum Kolei w Warszawie przy okazji Koncertu Pieśni Patriotycznej w dniu 8 listopada ub r. 

Wszystkie te cztery przedsięwzięcia związane były z obchodami 100 lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości.  

Ponadto DKK w Stargardzie wraz z Cerkwią Prawosławną w tym mieście oraz z udziałem pana 
Andrzeja Walczyka z Warszawy w miesiącu maju był organizatorem Wystawy Ikon. 

Bydgoskie  Stowarzyszenie Miłośników  Kolei, którego prezesem w 2015 r., została Mirosława 
Michalska-Winkel zorganizowało wystawę muzealną (stary sprzęt kolejowy) w Technikum 
Mechanicznym w Bydgoszczy.  

Oddzielnego przedstawienia wymaga działalność Domu Kultury w Stargardzie, który od 2006r. 
działa w strukturach Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”. 

DKK swoją działalność prowadził w dwóch zakresach, a mianowicie: 

1. rozwój amatorskiego ruchu artystycznego  na bazie zespołów, kół i klubów zainteresowań, 
działających w placówce. 

2. pomoc merytoryczna i zabezpieczenie funkcjonowania Organizacji Pozarządowych i 
Stowarzyszeń, skupionych w Centrum Wspierania  Organizacji Pozarządowych, mieszczącym 
się w DKK w ramach porozumienia z Urzędem Miasta w Stargardzie. 

W różnego rodzaju spotkaniach, naradach, szkoleniach oraz imprezach artystycznych 
organizowanych przez DKK uczestniczyło w 2018 r. ponad 25 tys. osób.  

Organizacje pozarządowe oraz Stowarzyszenia, które mają swoją siedzibę w DKK  zorganizowały 
około 80 spotkań oraz imprez okolicznościowych, w których wzięło udział ponad 5 tys. osób. 

W 2018 r. zorganizowano 28  imprez taneczno-rozrywkowych oraz spotkań opłatkowo - noworocznych 
dla kolejowych zakładów pracy, emerytów i rencistów PKP, Polskiego Związku Sybiraków, Polskiego 
Związku Niewidomych, Stowarzyszenia „Dzieci Zamojszczyzny”, Polskiego Związku Rencistów i 
Inwalidów, w których wzięło udział około 2 tys. osób. Spotkania te odbywały się z udziałem zespołów 
artystycznych (chóru, orkiestry dętej oraz big bandu). 

W miesiącu marcu tradycyjnie DKK w Stargardzie zorganizował „Kaziuki Wileńskie” z udziałem 
zespołów artystycznych z Wilna.  



W miesiącu maju wraz z Cerkwią Prawosławną zorganizowano wystawę ikon. 

Członkowie grupy “Malachit” brali udział w 10 wystawach indywidualnych i w 6 zbiorowych, które 
obejrzało ponad 500 osób. Ponadto grupa „Malachit” brała udział  w XV OPAK w Krakowie. 

Chór Echo Arioso oprócz corocznych koncertów kolęd zdobył drugie miejsce                                                  
w Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Pasyjnej w Szczecinie oraz w miesiącu maju uczestniczył w 
Międzynarodowym Festiwalu Chórów i Orkiestr w Licheniu oraz w Festiwalu Muzycznym w Wels 
(Austria) w miesiącu wrześniu ub.r. 

W miesiącu czerwcu Big Band z DKK zdobył pierwsze miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr w 
Łobzie w miesiącu czerwcu.  

Chór i orkiestra koncertowały w sierpniu dla mieszkańców Stargardu w ramach Coolturalnych Wakacji. 

W  październiku zorganizowano Międzynarodowy Turniej Brydża Sportowego im. Janiny 
Wielkoszewskiej., w którym uczestniczyło 120 par, a w czerwcu Turniej Brydżowy z okazji Dni 
Stargardu. 

DKK ma ogółem około 300 stałych uczestników, którzy biorą udział w zajęciach zespołów i kół 
zainteresowań. 

W DKK działają : 

 chór Echo - Ariozo liczący 40 osób 

 klub tańca towarzyskiego Bolero -25 osób 

 klub szachowy – 12 osób 

 big band z grupą wokalną – 25 osób 

 klub brydża sportowego- 40 osób 

 orkiestra dęta – 22 osoby 

 grupa plastyczna „ Malachit” – 8 osób 

 radioamatorzy – 12 osób 

 klub Srebrnego Włosa, skupiający emerytów i rencistów kolejowych - 89 osób 

 kolejowy oddział PTTK – 40 osób   
 

Działalność kulturalna prowadzona poza Stowarzyszeniem 
 
DKK Jasło 
Obiekt i jego działalność merytoryczna prowadzone są przez Stowarzyszenie Animatorów Kultury 
„Kolejarz” w Jaśle, przy pomocy finansowej Federacji ZZ Kolejarzy. 

Chór męski Echo, liczący 20 członków śpiewa już 97 lat i w ubiegłym roku chór dał 18 koncertów, w 
tym 11 poza Jasłem, między innymi występował  

1. z koncertami kolęd w miesiącu styczniu i w grudniu w Kolegiacie Jasielskiej, w Glinniku, w 
Wielopolu Skrzyńskim 

2. 3 maja na rynku jasielskim w 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, wykonując pieśni 
patriotyczne. 

3. 11 maja na rynku w Wielopolu Skrzyńskim z okazji rocznicy tragicznego pożaru w 1955 r. 
4. 21 maja z okazji święta Zielonych światek w Wielopolu Skrzyńskim 
5. 31 maja w procesji Bożego Ciała w Jaśle 
6. 24 czerwca na  Koncercie Chórów im. Stanisława Świerada z okazji rocznicy śmierci, 

długoletniego dyrygenta Chóru Męskiego „Echo” (w Wielopolu Skrzyńskim) 
7. 15 sierpnia w kościele parafialnym „ Fara” w Jaśle na święcie Wojska Polskiego oraz Matki 

Boskiej Zielnej 
8. 23 września w Kolegiacie w Jaśle oraz w Domu Kultury z okazji rocznicy 100  lecia Miejsko- 

Kolejowej Orkiestry Dętej w Jaśle 
9. 29 września  na Jasielskich Dniach Seniora 
10. października w Krakowie z okazji 100 lecia Związków Zawodowych Kolejarzy. 
11. 18 listopada w Kołaczycach- udział w uroczystościach 100 rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. 

Orkiestra, która liczy 44 osoby wykonała 25 koncertów i wystąpiła : 

1. w uroczystościach świąt państwowych 3 maja i 11 listopada 
2. prowadziła orszak 3 króli w Jaśle w dniu 6 stycznia 



3. brała udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych -1 marca 
4. obchody  rocznicy Katastrofy Smoleńskiej  i Zbrodni Katyńskiej– 9 kwietnia w Jaśle i 14 

kwietnia w Tarnowcu 
5. na procesji Bożego Ciała - 31 maja  
6. w uroczystościach z cyklu „Golgota Wschodu” - 5 sierpnia  
7. na wojewódzkich uroczystościach Święta Wojska Polskiego w Jaśle – 15 sierpnia 
8. w czasie Memoriału Hubala – 18 sierpnia 
9. na XIII Międzynarodowych Dniach Wina w Jaśle- 25 sierpnia 
10. na dożynkach w Tarnowcu – 9 września  
11. na uroczystościach 150 lecia gimnazjum i liceum im. St. Leszczyńskiego w Jaśle- 15 września 
12. na święcie 100 lecia kolejowo- miejskiej orkiestry dętej w Jaśle – 23 września 
13. na jasielskich Dniach Osób Niepełnosprawnych-29 września 
14. w uroczystościach 100 odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie – 7 i 11 listopada w 

Jaśle i w Żmigrodzie 
15. w obchodach Święta Kolejarza w Jaśle 

 
DKK w Krakowie 
Kolejowe Towarzystwo Kultury już przez 26 lat prowadzi Dom Kultury Kolejarza w Krakowie. Placówka 
kulturalno – artystyczna realizuje swój program przede wszystkim ze środków finansowych 
wypracowanych z własnej działalności gospodarczej, a także dzięki pomocy ze strony Federacji ZZ 
Kolejarzy, wsparciu (przy organizacji niektórych imprez) Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i 
Kultury „Kolejarz” w Warszawie a także poprzez wielkie społeczne zaangażowanie  członków KTK i 
sympatyków DKK w Krakowie, W 2018 roku DKK prowadził: 

1. Krakowską Kolejową Orkiestrę Dętą, która gra już 108 lat  i  liczy 27 osób. W ubiegłym roku 
orkiestra , której dyrygentem jest dyrektor DKK pan Józef Bylica, dała koncerty związane ze 
100 letnią rocznicą wyzwolenia miasta spod zaboru austriackiego , z okazji Święta Kolejarza, 
oraz z okazji wielu wydarzeń kulturalnych miasta Krakowa. W podzięce orkiestra została przez 
Prezydenta Miasta Krakowa uhonorowana Medalem „Honoris Gratia” 

2. Klub Tańca Towarzyskiego „Fantazja”,, prowadzony przez Marię Nowak -wieloletniego 
Prezesa Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego, liczący 20 osób, 
mający wielkie zasługi w propagowaniu tańca towarzyskiego wśród dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych, organizując szereg turniejów tańca o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, Pary z 
Klubu brały udział w ponad 30 turniejach tanecznych na terenie kraju, zdobywając czołowe 
miejsca w poszczególnych kategoriach oraz klasach tanecznych., będąc jednocześnie 
organizatorem: 

 XXX turnieju O Smoka Wawelskiego z udziałem 350 par tanecznych 

 XXIX turnieju O Krakowską Czapeczkę z udziałem 200 par 

 XXVI turnieju O Puchar Prezesa z udziałem 30 par 

 XVII turnieju O Pluszowego Misia z udziałem 100 par 

 VIII Grand Prix Polski Seniorów  z udziałem 50 par 

3. Zespół Kameralny „Pro Arte”, liczący 15 osób, specjalizujący się w wykonywaniu muzyki 
polskiej oraz najlepszych światowych utworów wokalnych, przy współpracy z operą i 
filharmonią krakowską oraz Towarzystwem Miłośników Muzyki i Śpiewu im S. Moniuszki w 
Niepołomicach istnieje już 20 lat. W 2018 r. zmarła Aleksandra Polak – kierownik 
krakowskiego Śpiewaczego Zespołu Kameralnego „Pro Arte”, wielokrotnego uczestnika 
Krakowskich Prezentacji. 

4. Sekcję SWINGU liczącą 40 osób, prężnie działającą od 2012 r. nową jednostkę organizacyjną 
KTK , organizatora międzynarodowego projektu artystycznego „Lindy on truck”, połączonego z 
przejazdem pociągiem retro do Zakopanego oraz międzynarodowego festiwalu „ Dragon 
Swing”, w którym uczestniczyło ponad 600 osób, trwającego cztery dni w różnych miejscach 
między innymi w Kopalni Soli w Wieliczce, Sali Kongresowej w Krakowie, Starej Zajezdni w 
Krakowie oraz oczywiście w DKK w Krakowie. 

5. Zespół folklorystyczny „8 SIÓSTR”, kultywujący w muzyce i śpiewie, już od 40 lat, folklor 
krakowski (26 przedstawień dla pracowników PKP , grup zagranicznych i poza granicami 
Polski) 



6. Naukę tańca towarzyskiego-30 osób ( cztery grupy wiekowe- dzieci, młodzież, dorośli). 
Najzdolniejsi trafiają do klubu „Fantazja” 

7. Organizację Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy-80 uczestników 

8. Wystawy fotograficzno-plastyczne dla upamiętnienia ważnych rocznic lub wydarzeń 
związanych z działalnością KTK lub PKP np. wystawy na 100 lecie ZZK Małopolski 

9. Współpracę z innymi organizacjami społeczno – politycznymi i kulturalno-oświatowymi przy 
organizowaniu w DKK spotkań i imprez. ( np. organizacja Dni Majdanka) 

10. Współorganizację międzynarodowego Festiwalu Tanga „Del Oro” 

11. Organizacja przy wsparciu Fundacji Grupy PKP ogólnopolskie wystawy fotograficznej „Kolej u 
progu Niepodległości i w pierwszych latach Niepodległej Polski” 

12. Współpraca ze Stowarzyszeniem KST i K „Kolejarz” przy organizacji konkursu plastycznego 
pt.” Kolej w Niepodległej 1918-2018” 

13. Program Aktywizacji Seniorów u Kolejarzy (PASuK) z comiesięcznymi spotkaniami 
uczestników 

 Niezależnie od niżej wymienionych imprez, w każdym m-cu odbywały się spotkania integracyjne 
środowiska kolejowego z różnych byłych i obecnych zakładów pracy. 

 
 Kolejowa Przystań Artystyczna we Wrocławiu 
Dom Kultury z Dworca Świebodzkiego, prowadzony przez Stowarzyszenie Kulturalne                          
„Kolejarz” ma siedzibę poza terenem kolejowym, a mianowicie w Klubie Osiedlowym Spółdzielni 
Mieszkaniowej Wrocław Południe o nazwie Przystań Artystyczna Południe, który mieści się przy ulicy 
Komandorskiej 147.  

Obecne warunki lokalowe pozwalają na realizację następujących form pracy, a mianowicie: 

 Chór „Harmonia – Sygnał”, liczący 50 członków 

 Sekcja rekreacyjna (tenis stołowy) -10 osób 

 Salonik Literacki  – 20 osób 

 Grupy Językowe (język francuski i esperanto)– 30 osób 

 koło malarskie – 20 osób 

 grupa gitarowa o nazwie „Gitarowe Fascynacje”, licząca 4 osoby. 

Wszystkie grupy twórcze KPA z Wrocławia przygotowują liczne wydarzenia, upamiętniające 200 
rocznicę urodzin St. Moniuszki. 

Prowadzona jest kolejna edycja otwartego konkursu „Jestem kronikarzem XXI wieku. 

O trwających związkach z koleją, pomimo zmiany siedziby, świadczy też czynny udział działaczy 
Przystani w organizacji Kongresu Esperanto w ramach FISAIC. 

Współtwórca Saloniku Literackiego p. Mikołaj Bialik wraz z żoną Bożeną byli w 2018 r. laureatami 
Kolejowego Złotego Lauru, wręczonego na OPAKu w Krakowie. 

 
Sporządziła Maria Ogonowska 


